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Abstract-The research was administrated in PT Duta Putra
Lexindo City of Pangkalpinang and was conducted from November
2017 to February 2018.The purpose of this research is to analyze
PT Duta Putra Lexindo performance by using a contemporary
management instrument, namely Balanced ScoreCard, consisting of ;
a). Financial Perspective, b).Customer Perspective, c). Internal
Business Process Perspective, and d). Learning and Growth
Perspective. The population of this research is customers and
employees of PT Duta Putra Lexindo, which is after the calculation
with random sampling method, the sample consists of 26 customers
and 56 employees. In other words the total of sample of this
research is 82 respondents. This research uses qualitative and
quantitative method by using a measuring instruments that is
questionnaire and also uses a Multi Attributes Model to determine
the level of satisfaction; Customers and Employees, and also to
measure innovation process, operation, and after sales service
related to internal business process.The results of this research
shows that; 1). Financial Perspective shows quite good results
because 2 of 5 ratios have decreased significantly in the last 5 years,
2). Customer Perspective as measured from market share shows
good result, but measured from customer retention and customer
satisfaction shows less good results. In other words customers are
not satisfied with the service of PT Duta Putra Lexindo, 3). Internal
Business Process shows good management performance as well as
Learning and Growth Perspective. Based on the results, the
company must improve performance by re-measuring financial
instruments and paying more attention to customer satisfaction.
Over all, performance of PT Duta Putra Lexindo shows a Balanced
Performance by coefficient of 0,36 which can also be explained that
the result of Balanced ScoreCard Analyzed is in “Pretty Good”
condition.
Keywords: Balanced Scorecard, Bottled Water Company, Multi
Attributes Model, Company Performances

I.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia saat ini sudah memasuki sebuah era
baru dalam berbagai bidang dan sendi kehidupan masyarakat
dunia. Perkembangan yang bisa disebut sebagai era globalisasi.
Pada era globalisasi ini semakin hilanglah batasan dan semakin
terbukanya masyarakat untuk mendapat informasi. Salah satu
ciri dari era ini adalah munculnya istilah perdagangan bebas,
dimana masing-masing individu dipermudah dalam hal
melakukan hubungan dagang antara satu dengan lainnya tanpa
adanya batasan atau halangan yang berarti.

Sama halnya dengan perkembangan dunia bisnis.
Perkembangan dunia bisnis saat ini sudah sangat berkembang.
Banyak bisnis-bisnis yang terbentuk dan terdiri dari berbagai
macam variasi, seperti bisnis perdagangan, jasa, dan
manufaktur yang terbagi lagi menjadi beberapa jenis.
Dari banyaknya bidang usaha yang ada saat ini, hanya
perusahaan yang unggul dan kompetitif yang mampu bertahan
dalam persaingan yang semakin ketat, maka dari itu
perusahaan harus memiliki kinerja yang baik dalam segala hal.
Pengukuran kinerja perusahaan adalah salah satu faktor
yang penting bagi kelangsungan suatu organisasi.Selama ini,
pengukuran kinerja suatu organisasi umumnya dilakukan
secara manual. Selama ini pengukuran kinerja secara
tradisional hanya menitikberatkan pada sisi keuangan. Dalam
praktiknya, ada beberapa cara atau metode yang bisa
digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan, salah satunya
adalah Balanced Scorecard.
Dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa untuk
mengukur kinerja suatu perusahaan bisa menggunakan metode
Balanced Scorecard. Balanced Scorecard menilai dari 4
(empat) perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif
pelanggan, perspektif bisnis internal, serta perspektif
pertumbuhan dan pembelajaran. Davis dan Albright (2004)
mengemukakan bahwa dengan menggunakan Balanced
Scorecard dapat meningkatkan perbaikan kinerja keuangan
dibandingkan dengan penggunaan metode pengukuran kinerja
keuangan tradisional.
Perusahaan–perusahaan di Indonesia masih banyak yang
belum sepenuhnya menerapkan Balanced Scorecard secara
efektif (Pribadi, 2010). Hal ini disebabkan karena kurangnya
keberanian manajemen dalam melakukan eksperimen
pemanfaatan Balanced Scorecard sebagai alat untuk
membangun kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
outstanding financial returns dalam jangka panjang (Mulyadi,
2001).
Salah satu aspek dalam rangka penilaian kinerja adalah
dengan cara meningkatkan penjualan. Segala hal yang
berhubungan tersebut direfleksikan dalam laporan keuangan.
Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dan dapat diukur
dengan satuan mata uang, dicatat, digolongkan dan
diikhtisarkan ke dalam suatu laporan keuangan.
Laporan keuangan adalah salah satu media informasi
yang digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan keadaan
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dan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan dalam
hal pengambilan keputusan yang berdampak pada kinerja
perusahaan.
Perusahaan secara berkala selalu mengeluarkan laporan
keuangan pada setiap akhir periode yang akan berguna bagi
pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah (jika dia
bersifat BUMN), kreditor, direktur (pemilik perusahaan), dan
pihak manajemennya sendiri. Untuk menilai kinerja keuangan
suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara menganalisis
laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Dari hasil analisis
tersebut dapat diketahui penggunaan sumber-sumber daya
ekonomi, kewajiban yang harus dipenuhi dan ekuitas yang
dimiliki oleh suatu perusahaan, serta hasil-hasil yang telah
dicapai oleh perusahaan tersebut.
Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran
tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi
atau perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003).
Sedangkan menurut IAI (2007), Kinerja Keuangan adalah
kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan
sumber daya yang dimilikinya.
Obyek dalam penelitian ini adalah PT. Duta Putra
Lexindo. Salah satu jenis usaha di bidang industri penjualan air
minum dalam kemasan yang berlokasi di Pangkalpinang
dengan produk air minum dalam kemasan dengan merk
“BOLESA”. PT. Duta Putra Lexindo merupakan perusahaan
air minum dalam kemasan pertama yang ada di Pangkalpinang.
Sebagai perusahaan air minum dalam kemasan pertama,
“BOLESA” memiliki banyak konsumen yang berasal dari
Pangkalpinang maupun dari luar Pangkalpinang, seperti di
Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan daerah
lainnya di Kepulauan Bangka. Adapun tujuan dari penelitian
ini sebagai berikut:
1. Mengetahui kondisi kinerja perusahaan jika ditinjau dari
adanya penggunaan metode Balanced Scorecard.
2. Mengetahui seberapa besar hubungan analisis penerapan
Balanced Scorecard terhadap penilaian kinerja perusahaan.
3. Mengetahui kenaikan kinerja pada PT. Duta Putra Lexindo
pada periode 2011-2015 bila diukur dengan metode
Balanced Scorecard.
II.

LANDASAN TEORI

Akuntansi
Definisi Akuntansi Menurut asal kata akuntansi yaitu
berasal dari Accountancy / Accounting / Constituency yang
diserap ke dalam bahasa Indonesia, akuntansi yang berarti
sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat,
mengklasifikasi, mengolah dan menyajikan data yang
berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah
dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat.
Charles T. Horngren, dan Walter T.Harrison (Horngren
Harrison,2007:4), akuntansi ialah suatu sistem informasi yang
mampu mengukur kegiatan bisnis, memproses data menjadi
laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para
pengambil keputusan (manager).
Definisi akuntansi dari sudut pemakai adalah merupakan
suatu bentuk disiplin ilmu yang menyuguhkan sebuah
informasi yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan dan
pengevaluasian kegiatan ekonomi secara efektif. Sedangkan
definisi akuntansi dari sudut proses kegiatan adalah merupakan

suatu proses pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian,
pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi
atau entitas.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa
memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan
dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi,
bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek
dan risiko perusahaan (Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim,
2002:63).
Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) laporan
keuangan adalah laporan yang menggambarkan dampak
keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang
diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut
karakteristik ekonominya (IAI, 2002 : par 47).
Menurut Sofyan S. Harahap (2006:105), laporan
keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi
keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu
atau jangka waktu tertentu.
Kinerja
Kinerja berasal dari kata job performance atau actual
performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi
sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Menurut
pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah
kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang
diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans,
2005:165).
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67)
mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.
Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa kinerja
pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan
pegawai.
Balanced Scorecard
Kata Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yakni
berimbang (balanced) dan kartu skor (scorecard). Kartu skor
adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja
seseorang. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan
bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari dua
aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka
panjang, intern dan ekstern.
Dari definisi tersebut Mulyadi (2001:1) berpendapat
bahwa secara sederhana pengertian Balanced Scorecard adalah
kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan
memperhatikan keseimbangan sisi keuangan dan non
keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, intern dan
ekstern.
Balanced Scorecard didefinisikan oleh Luis (2007:16)
sebagai suatu alat manajemen kinerja (performance
management tool) yang dapat membantu organisasi untuk
menterjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan
memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non
finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan
sebab akibat. Aspek–aspek yang diukur dalam Balanced
Scorecard, yaitu sebagai berikut:
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1. Perspektif Keuangan (Financial Perspective)
Pengukuran secara financial menjadi salah satu aspek
penting dalam perkembangan perusahaan. Dalam
perspektif keuangan ada beberapa rasio keuangan yang
dapat digunakan perusahaan dalam mengukur kinerja
keuangan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil 5 jenis
rasio keuangan sebagai variabel yang akan diteliti, yaitu:
a. Rasio Likuiditas
Menurut Fred Weston yang dikutip dari Kasmir
(2008:219), definisi rasio likuiditas merupakan rasio
yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban hutang jangka pendek. Ada 2
(dua) jenis rasio likuiditas yang akan dipakai yaitu rasio
cepat dan rasio lancar.
b. Rasio Solvabilitas
Merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana
aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang dan
mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar
seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi. Dengan arti
lain yaitu mengukur likuiditas jangka panjang
perusahaan sehingga memfokuskan pada sisi kanan
neraca. Ada 2 (dua) jenis rasio solvabilitas yang akan
dipakai oleh penulis yaitu rasio hutang atas modal dan
rasio hutang atas aktiva.
c. Rasio Profitabilitas / Rentabilitas
Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan
keuntungan pada sisi penjualan, aset dan modal saham
tertentu. Rasio profitabilitas merupakan kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba melalui semua
kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan
penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang
dan sebagainya (Sofyan Safri Harahap, 2008:304).
Penulis akan menggunakan 5 (lima) jenis rasio
profitabilitas ini, yaitu: profit margin, Return on Asset
(ROA), Return on Equity (ROE), basic earning power,
contribution margin.
d. Rasio Aktivitas
Rasio ini menggambarkan aktivitas yang
dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya
baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan
lainnya. Ada 3 (tiga) jenis rasio aktivitas yang dipakai
oleh penulis, yaitu: inventory turn over, fixed asset turn
over, total asset turn over.
e. Rasio Produktivitas
Rasio ini menunjukkan tingkat produktivitas dari
unit atau kegiatan yang dinilai. Ada 3 (tiga) jenis rasio
yang penulis ambil, yaitu: rasio karyawan atas
penjualan, rasio biaya per karyawan, rasio laba terhadap
karyawan.
2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)
Customer cenderung akan berpindah jika pelayanan
yang diberikan tidak sesuai dengan harapan customer.
Namun jika pelayanan atau kinerja ditingkatkan, pelanggan
akan tetap setia untuk menggukan jasa atau produk yang
ditawarkan oleh perusahaan. Jika kinerja buruk, bukan
tidak mungkin perusahaan akan kehilangan Customer
dimasa yang akan datang walaupun pada saat ini

perusahaan memiliki kinerja financial yang baik. Hal inilah
yang menyebabkan perspektif Customer sangatlah penting
dalam penilaian kinerja. Pada Perspektif Customer, terbagi
menjadi dua kelompok pengukuran, yaitu Customer Core
Measurement dan Customer Value Propositions.
3. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Process
Bussiness Perspective)
Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan
pengukuran pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh
seluruh unit kerja. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat
menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan harapan
customer. Pada perspektif ini, terdapat tiga hal yang
menjadi fokus perusahaan yaitu:
a. Proses Inovasi
Dalam proses inovasi, unit bisnis meneliti
kebutuhan pelanggan yang sedang berkembang atau
yang masih tersembunyi, dan kemudian menciptakan
produk atau jasa yang akan memenuhi kebutuhan
tersebut.
b. Proses Operasi
Langkah utama kedua dalam rantai nilai generik,
adalah tempat dimana produk dan jasa diproduksi dan
disampaikan kepada pelanggan. Proses ini secara
historis telah menjadi fokus sebagian besar sistem
pengukuran kinerja perusahaan.
c. Proses Layanan Purna Jual
Langkah utama ketiga dalam rantai nilai internal
adalah layanan kepada pelanggan setelah penjualan atau
penyampaian produk dan jasa. Layanan purna jual
mencakup garansi dan berbagai aktifitas perbaikan,
penggantian produk yang rusak dan yang dikembalikan.
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and
Growth Perspective)
Kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh para
karyawan di dalam perusahaan adalah sebuah aset
perusahaan. Kemampuan dan keahlian memang tidak dapat
diukur dalam bentuk rupiah, tetapi merupakan faktor
pendorong atau penyebab dalam pencapaian kinerja baik
dalam perspektif financial, maupun perspektif pelanggan.
Pengukuran perspektif Learning and Growth bertujuan
untuk mendorong seluruh perspektif agar dapat mencapai
target. Dalam pengukuran perspektif ini, terdapat tiga
faktor yang diperhatikan, yaitu:
a. Retensi Karyawan (Employee Retention)
Dalam hal ini manajemen dituntut untuk
memperbaiki pemikiran pegawai terhadap organisasi,
yaitu bagaimana para pegawai menyumbangkan
segenap kemampuannya untuk organisasi.
b. Kemampuan Sistem Informasi (Information System
Capabilities)
Bagaimanapun juga, meski motivasi dan keahlian
pegawai telah mendukung pencapaian tujuan-tujuan
perusahaan, masih diperlukan informasi-informasi yang
terbaik. Dengan kemampuan sitem informasi yang
memadai, kebutuhan seluruh tingkatan manajemen dan
pegawai atas informasi yang akurat dan tepat waktu
dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.
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c. Motivasi, Pemberdayaan dan Keselarasan Karyawan
(Motivation, Empowerment and Alignment of Employee)
Perspektif ini penting untuk menjamin adanya
proses yang berkesinambungan terhadap upaya
pemberian motivasi dan inisiatif yang sebesar-besarnya
bagi pegawai.
Kerangka Pemikiran
Sebuah kerangka berpikir dalam penelitian sangat
diperlukan supaya penelitian akan lebih terfokus dan lebih
jelas terutama dalam memilih indikator yang akan digunakan.
Kerangka penelitian berisi tentang gambaran pola hubungan
antar indikator yang digunakan untuk menjawab masalah yang
diteliti dan disusun berdasarkan kajian teoritis yang telah
dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian yang terdahulu.
Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan
menjelaskan bagaimana kinerja perusahaan PT. Duta Putra
Lexindo jika diukur dengan menggunakan metode penerapan
Balanced Scorecard.
Secara rinci, kerangka penelitian ini akan dijelaskan
dalam gambar berikut:
GAMBAR 1
KERANGKA PEMIKIRAN

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
menyebarkan kuesioner terkait perspektif pelanggan,
perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan
dan pembelajaran dan metode dokumentasi, yaitu dengan
mencatat dan meng-copy data-data tertulis yang berhubungan
dengan masalah penelitian dari sumber PT Duta Putra Lexindo
terkait Laporan Keuangan PT Duta Putra Lexindo Periode
2011-2015 dan Data Jumlah Karyawan dan Jumlah Pelanggan
Tetap PT Duta Putra Lexindo Tahun 2015.
Teknik Analisis Data
Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa
data-data dan informasi yang diperoleh adalah metode analisis
deskriptif-kuantitatif. Dengan metode deskriptif diharapkan
dapat diperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai data yang dikumpulkan, setelah itu akandiolah
sehingga dapat digunakan untuk menganalisis pokok
permasalahan agar menjadi jelas. Sedangkan analisa kuantitatif
diperlukan terkait informasi mengenai laporan keuangan
perusahaan sehingga mendapatkan hasil yang akurat untuk
menganalisis ke-4 (empat) perspektif dalam Balanced
Scorecard.
IV. PEMBAHASAN
Perspektif Keuangan (Financial Perspective)
Untuk mengukur kinerja perusahaan PT Duta Putra
Lexindo dengan menggunakan perspektif keuangan, maka
akan digunakan 5 jenis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas,
rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio
produktivitas.
Analisis Rasio Likuiditas
Analisis Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan
perusahaan PT Duta Putra Lexindo dalam memenuhi
kewajiban hutang jangka pendek. Dalam penelitian ini Rasio
Likuiditas yang digunakan adalah Quick Ratio dan Current
Ratio.
Quick Ratio
Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan
aktiva lancar dengan tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti
III. METODOLOGI PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang
dimulai dari 06 November 2017 sampai dengan 31 Januari
2018. Adapun yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah
Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan PT Duta Putra
Lexindo yang beralamat di Jalan Batu Nirwana 1 No. 264,
Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan,
Pangkalpinang.
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GRAFIK 1
QUICK RATIO
Periode 2011-2015
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Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Quick
Ratio pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 17,78%, kemudian tahun 2012 ke tahun 2013
mengalami penurunan lagi sebesar 0,62%, pada tahun 2013 ke
tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 7,29%, dan pada
tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan lagi sebesar
13,09%. Menurut Sawir (2009:10), quick ratio semakin besar
maka semakin baik kondisi perusahaan. Berdasarkan hasil di
atas menunjukkan bahwa nilai quick ratio lebih banyak
mengalami penurunan sehingga bisa dikatakan bahwa kondisi
perusahaan kurang baik dalam hal quick ratio-nya.
Current Ratio
Currrent Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan
menggunakan aktiva lancar yang ada.
GRAFIK 2
CURRENT RATIO
Periode 2011-2015

Current Ratio
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kesulitan finansial. Hasil current ratio menunjukkan bahwa
pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan sebesar
154,14%, tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan
sebesar 127,37%, tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami
penurunan lagi sebesar 117,45%, dan pada tahun 2014 ke tahun
2015 menurun lagi sebesar 42,99%.
Keadaan grafik yang memperlihatkan angka yang terlalu
tinggi menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu
memanfaatkan aktiva yang dimiliki dalam memenuhi
kewajiban hutang jangka pendek perusahaan karena
banyaknya dana menganggur yang dapat mengurangi
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
Analisis Rasio Solvabilitas
Analisis Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur
sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang
dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar
seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka
panjang jika perusahaan dilikuidasi. Dalam penelitian ini Rasio
Solvabilitas yang digunakan adalah Rasio Hutang atas Modal
dan Rasio Hutang atas Aktiva.
Rasio Hutang atas Modal
Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal
pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar.
GRAFIK 3
RASIO HUTANG ATAS MODAL
Periode 2011-2015

Rasio Hutang atas Modal
150,00%
100,00%
65,43%

196,65%

206,57%
163,58% Current Ratio

0,00%

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Menurut Sawir (2009:10), current ratio yang rendah
biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam
likuidasi, sebaliknya current ratio yang terlalu tinggi juga
kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana
menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika current
ratio di atas 1 kali berarti perusahaan tersebut masih sanggup
untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya jika nilainya di
bawah 1 kali, maka perusahaan tersebut sedang dalam kondisi

76,04%

50,00%
0,00%

324,02%

139,84%

20,53%

Rasio Hutang
atas Modal

32,18%

20112012201320142015
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Secara umum, rasio hutang atas modal yang tinggi
menunjukan bahwa perusahaan mungkin tidak dapat
menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kewajiban
hutangnya. Akan tetapi, rasio hutang atas modal yang rendah
juga dapat menandakan bahwa perusahaan tidak
memanfaatkan peningkatan labanya secara maksimal.
Hasil grafik rasio hutang atas modal menunjukkan
angka 20,53% pada tahun 2011, tahun 2012 sebesar 65,43%,
tahun 2013 32,18%, tahun 2014 sebesar 76,04%, dan pada
tahun 2015 sebesar 139,84%. Hasil grafik yang menunjukkan
angka yang cenderung tinggi menunjukkan bahwa
perusahaan kurang mampu dalam memenuhi kewajiban
hutangnya dengan modal yang dimiliki.
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Rasio Hutang atas Aktiva
Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat
ditutupi oleh aktiva.

GRAFIK 5
PROFIT MARGIN
Periode 2011-2015

GRAFIK 4
RASIO HUTANG ATAS AKTIVA
Periode 2011-2015

Profit Margin
1,50%

Rasio Hutang atas Aktiva

1,00%

80,00%
58,31%

20,00%

39,55%
17,04%

43,20%

24,34%

0,87%

1,09%

0,50%

60,00%

40,00%

1,30%

0,82%

Profit Margin

0,48%

0,00%
Rasio Hutang
atas Aktiva

0,00%
20112012201320142015
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan hasil grafik di atas, diketahui bahwa rasio
hutang atas aktiva pada tahun 2011 sebesar 17,04%, tahun
2012 sebesar 39,55%, tahun 2013 sebesar 24,34%, tahun 2014
sebesar 43,20%, dan tahun 2015 sebesar 58,31%. Hasil grafik
tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai tahun
2015 rasio hutang atas aktiva cenderung mengalami kenaikan
atau tinggi, sehingga ini berarti resiko kerugian yang dihadapi
perusahaan juga akan tinggi walaupun tidak menutup
kemungkinan untuk mendapatkan laba yang besar. Karena
berdasarkan teori, apabila rasio hutang atas aktiva tinggi,
artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka
semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan
pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu
menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya.
Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil
perusahaan dibiayai dengan utang.
Analisis Rasio Profitabilitas
Analisis Rasio Profitabilitas adalah analisis rasio yang
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya
yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah
karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Sofyan Safri
Harahap, 2008:304). Dalam penelitian ini Rasio Profitabilitas
yang digunakan adalah Profit Margin, ROA, ROE, Basic
Earning Power dan Contribution Margin.
Margin Laba (Profit Margin)
Margin laba digunakan untuk menghitung sejuah mana
kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat
penjualan tertentu.

20112012201320142015
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan grafik di atas, rasio profit margin mengalami
kenaikan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 0,21%,
kemudian tahun 2012 ke tahun 2013 menurun sebesar 0,82%,
tahun 2013 ke tahun 2014 naik lagi sebesar 0,39%, dan tahun
2014 ke tahun 2015 turun lagi sebesar 0,05%. Semakin besar
rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan
perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. NPM dapat
dikatakan baik apabila > 5 %. Hasil dari grafik menunjukkan
bahwa rasio profit margin dari tahun 2011 sampai 2015 < 5%
yang berarti kondisi perusahaan diukur dari rasio profit margin
kurang baik.
Return on Asset (ROA)
ROA (Return On Asset) digunakan untuk mengukur
bagaimana pengelolaan asset bisnis agar dapat menghasilkan
tingkat keuntungan yang tinggi.
GRAFIK 6
ROA
Periode 2011-2015

ROA
6,00%

5,35%
4,79%

4,00%
2,00%

3,67%
2,55%

2,48%

ROA

0,00%
2011 2012 2013 2014 2015
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan grafik di atas, rasio ROA (Return on Asset)
tahun 2011 sebesar 5,35%, tahun 2012 sebesar 4,79%, tahun
2013 sebesar 2,48%, tahun 2014 sebesar 3,67%, dan tahun
2015 sebesar 2,55%. Dari hasil grafik menunjukkan bahwa
kinerja perusahaan diukur dari rasio ROA (Return on Asset)
dapat dikatakan baik karena nilai ROA yang semakin
mendekati 1, berarti semakin baik profitabilitas perusahaan
karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba.
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Return on Equity (ROE)
Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba
bersih bila diukur dari modal pemilik.
GRAFIK 7
ROE
Periode 2011-2015

Contribution Margin
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan
menghasilkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap
atau biaya operasi lainnya.

ROE
10,00%

7,92%

8,00%
6,00%

2015 menurun lagi sebesar 1,3%. Hasil kinerja perusahaan
diukur dari rasio BEP (Basic Earning Power) dapat
dikatakan cukup baik karena walaupun terjadi penurunan,
tetapi tidak signifikan dan masih bisa ditolerir karena
berdasarkan teori jika semakin tinggi rasio BEP maka akan
semakin baik pula operasi suatu perusahaan.

6,46%

GRAFIK 9
CONTRIBUTION MARGIN
Periode 2011-2015

6,12%

6,45%

ROE

4,00%

3,28%

2,00%

Contribution Margin

0,00%
2011 2012 2013 2014 2015

60,00%

Sumber: Diolah oleh Peneliti

40,00%

Berdasarkan grafik di atas, ROE (Return on Equity)
tahun 2011 sebesar 6,45%, tahun 2012 sebesar 7,92%, tahun
2013 sebesar 3,28%, tahun 2014 sebesar 6,46%, dan tahun
2015 sebesar 6,12%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
perusahaan diukur dari rasio ROE (Return on Equity) dapat
dikatakan baik karena apabila hasil perhitungan ROE
mendekati 1 menunjukkan semakin efektif dan efisien
penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan
pendapatan, demikian sebaliknya jika ROE mendekati 0
berarti perusahaan tidak mampu mengelolah modal yang
tersedia secara efisisen untuk menghasilkan pendapatan.
Basic Earning Power
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan
memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi
bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva.
GRAFIK 8
BASIC EARNING POWER
Periode 2011-2015

6,11%

5,58%

6,00%

4,00%

5,47%

4,34%
BEP
3,04%

2,00%

26,13%

43,13%

33,50%

Contribution
Margin

0,00%
20112012201320142015
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Rasio CM (Contribution Margin) pada tahun 2011 ke
tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 11,03%, tahun
2012 ke tahun 2013 naik lagi sebesar 6,37%, tahun 2013 ke
tahun 2014 menurun sebesar 10,03%, dan tahun 2014 ke
tahun 2015 naik lagi sebesar 9,63%. Berdasarkan hasil di
atas dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan diukur dari
rasio contribution margin dapat dikatakan baik karena rasio
margin kontribusi yang tinggi menunjukkan suatu
kontribusi yang lebih besar pada laba untuk setiap hasil
penjualan yang diterima.
Analisis Rasio Aktivitas
Analisis Rasio Aktivitas adalah analisis rasio yang
menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam
menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan,
pembelian dan kegiatan lainnya. Dalam penelitian ini Rasio
Aktivitas yang digunakan adalah Inventory Turn Over,
Fixed Asset Turn Over, Total Asset Turn Over.

BEP
8,00%

20,00%

37,16% 43,53%

Inventory Turn Over
Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perputaran
persediaan dalam siklus produksi normal.

0,00%
2011 2012 2013 2014 2015
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan grafik di atas, rasio BEP (Basic Earning
Power) tahun 2011 ke tahun 2012 menurun sebesar 0,64%,
tahun 2012 ke tahun 2013 naik sebesar 0,11%, tahun 2013 ke
tahun 2014 menurun lagi sebesar 1,24%, tahun 2014 ke tahun
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GRAFIK 10
INVENTORY TURN OVER
Periode 2011-2015

GRAFIK 12
TOTAL ASSET TURN OVER
Periode 2011-2015

Inventory Turn Over

Total Asset Turn Over

8

6
6,66

6

4
4,17

4

4,11

Inventory
Turn Over

3,49

2

4,21
3,68

3,12

2

Total Asset
Turn Over

0

2,36

2011 2012 2013 2014 2015

0
2011 2012 2013 2014 2015

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Menurut Kasmir (2008:187) standar industri untuk
rasio Inventory Turn Over adalah sebanyak 20 (dua puluh)
kali dalam setahun. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan
bahwa rasio Inventory Turn Over PT Duta Putra Lexindo
kurang dari 20 (dua puluh) kali dalam setahun selama
periode 2011-2015 yang berarti bahwa kinerja keuangan
perusahaan kurang baik dalam perputaran persediaannya.
Fixed Asset Turn Over
Rasio ini menunjukkan berapa nilai aktiva tetap berputar
bila diukur dari volume penjualan.
GRAFIK 11
FIXED ASSET TURN OVER
Periode 2011-2015

80

67,47

60
40

39,05
12,19

24,36

Rasio Total Asset Turn Over memiliki standar industri
sebanyak 2 kali dalam setahun (Kasmir, 2008:187).
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa rasio Total
Asset Turn Over melebihi angka 2 (dua) kali dalam setahun
selama periode 2011-2015 yang berarti kinerja PT Duta Putra
Lexindo dalam hal perputaran aktivanya sangat baik.
Analisis Rasio Produktivitas
Analisis Rasio Produktivitas digunakan untuk
menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang
dinilai. Dalam penelitian ini Rasio Produktivitas yang
digunakan adalah Rasio Karyawan atas Penjualan, Rasio Biaya
per Karyawan, dan Rasio Laba terhadap Karyawan.
Rasio Karyawan atas Penjualan
Rasio ini menunjukkan sejauh mana kemampuan
karyawan menghasilkan penjualan.

Fixed Asset Turn Over

20

5,15

4,91

Fixed Asset
Turn Over

16,56

GRAFIK 13
RASIO KARYAWAN ATAS PENJUALAN
Periode 2011-2015

Rasio Karyawan atas
Penjualan
60.000.000,00

0
2011 2012 2013 2014 2015
Sumber: Diolah oleh Peneliti

40.000.000,00
20.000.000,00

Standar industri untuk rasio Fixed Asset Turn Over
adalah sebanyak 5 kali dalam setahun (Kasmir, 2008:187).
Rasio Fixed Asset Turn Over pada grafik menunjukkan
bahwa rasio melebihi angka 5 (lima) kali dalam setahun
selama periode 2011-2015 yang berarti perputaran aktiva
sangat baik dan kinerja PT Duta Putra Lexindo baik dalam
rasio ini.
Total Asset Turn Over
Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur
dari volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh
kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan.

54.202.725,91
39.793.201,59
30.873.362,60
28.537.585,03

0,00

48.434.802,80

Rasio
Karyawan
atas
Penjualan

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa rasio
karyawan atas penjualan mengalami kenaikan selama
periode 2011-2015. Rasio pada tahun 2011 menunjukkan
angka 28.537.585,03 yang berarti 1 (satu) orang karyawan
PT Duta Putra Lexindo mampu menghasilkan penjualan
sebanyak Rp 28.537.585,03 dalam setahun, begitu
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seterusnya sampai periode 2015. Hal ini berarti kinerja PT
Duta Putra Lexindo diukur dari rasio karyawan atas
penjualan dapat dikatakan baik karena terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya dari periode 2011-2015.
Rasio Biaya per Karyawan
Rasio ini menunjukkan jumlah biaya yang diukur dari
jumlah karyawan.

GRAFIK 15
RASIO LABA TERHADAP KARYAWAN
Periode 2011-2015

Rasio Laba terhadap
Karyawan
500.000,00

GRAFIK 14
RASIO BIAYA PER KARYAWAN
Periode 2011-2015
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191.810,88
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442.887,10

401.893,29

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan grafik di atas, rasio biaya per karyawan
mengalami kenaikan pada periode 2011-2013, kemudian
tahun 2013 ke tahun 2014 menurun dan naik lagi pada
tahun 2014 ke tahun 2015. Angka pada tahun 2011
menunjukkan 7.100.587,83 yang berarti 1 (satu) orang
karyawan PT Duta Putra Lexindo menghabiskan biaya
sebesar Rp 7.100.587,83 dalam hal menghasilkan penjualan
sebesar Rp 4.252.100.170,-, begitu pula seterusnya pada
periode 2012 sampai 2015. Hal ini menandakan bahwa
kinerja PT Duta Putra Lexindo diukur dari rasio biaya per
karyawan dapat dikatakan baik karena perusahaan masih
efektif dalam mengelola biaya per karyawan untuk
menghasilkan penjualan yang maksimum.
Rasio Laba terhadap Karyawan
Rasio ini menunjukkan kemampuan
menciptakan laba.

perusahaan

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan grafik di atas, rasio laba terhadap karyawan
menunjukkan angka 311.407,63 pada tahun 2011 yang berarti
1 (satu) orang karyawan PT Duta Putra Lexindo mampu
menghasilkan laba sebesar Rp 311.407,63 dalam jangka waktu
1 (satu) tahun. Rasio laba terhadap karyawan mengalami
penurunan pada tahun 2012 ke tahun 2013, kemudian
meningkat lagi pada tahun 2013 ke tahun 2014, dan naik lagi
pada tahun 2014 ke tahun 2015. Hal ini berarti kinerja
perusahaan PT Duta Putra Lexindo diukur dari rasio laba
terhadap karyawan dapat dikatakan baik karena setiap
karyawan masih efektif dalam menghasilkan laba setiap
tahunnya.
Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)
Perspektif pelanggan mempunyai 3 (tiga) komponen
pengukuran yang terdiri dari: Pangsa Pasar (Market Share),
Retensi Pelanggan (Customer Retention), dan Kepuasan
Pelanggan (Customer Satisfaction).
Pangsa Pasar (Market Share)
Pangsa pasar mempunyai arti bagian pasar yang dikuasai
oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jual. Semakin tinggi
tingkat market share, maka kinerja pemasaran akan semakin
baik.
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GRAFIK 16
MARKET SHARE PT DUTA PUTRA LEXINDO
Periode 2011-2015
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Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat bahwa terjadi
peningkatan pangsa pasar pada tahun 2012 sebesar 1,81%,
pada tahun 2013 meningkat sebesar 2,65%, pada tahun 2014
meningkat sebesar 3,25%, dan meningkat lagi sebesar 1,76%
pada tahun 2015.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kinerja
pemasaran PT Duta Putra Lexindo semakin baik dari tahun
2011 sampai tahun 2015 dan PT Duta Putra Lexindo dapat
dikategorikan baik dalam hal menguasai pangsa pasar yang
ada.
Retensi Pelanggan (Customer Retention)
Retensi pelanggan dilakukan untuk mengetahui sejauh
mana keberhasilan PT Duta Putra Lexindo mempertahankan
pelanggan yang ada agar tidak berpindah ke produsen lain.
GRAFIK 17
CUSTOMER RETENTION
Periode 2011-2015

Customer Retention
15,00%

5,00%
0,00%

pelanggan

lebih

banyak

mengalami

Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction)
Kepuasan pelanggan digunakan untuk mengukur dan
mengetahui tingkat kepuasan konsumen PT Duta Putra
Lexindo. Komponen pengukuran kepuasan pelanggan
(customer perspective) yaitu dengan mentaksir tingkat
kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria kinerja spesifik
yang didasarkan pada atribut kualitas produk yang diberikan,
harga produk yang ditawarkan, serta atribut pendistribusian
produk ke pelanggan.
Untuk memudahkan dalam mengukur kepuasan
pelanggan, peneliti menggunakan data primer (primary data)
berupa kuesioner.
TABEL 1
HASIL PERHITUNGAN KESENJANGAN KEPUASAN
PELANGGAN
Atribut

Nilai

Nilai

Kesenjangan

Kategori

Ideal

Belief

Kepuasan

Rata-

Rata-

Rata

Rata

Point 1

4,27

3,00

1,27

TP

Point 2

4,31

2,81

1,50

TP

Point 3

4,38

2,46

1,92

TP

Point 4

3,81

2,81

1,00

TP

Point 5

4,23

4,38

-0,15

P

Point 6

4,12

4,35

-0,23

P

Point 7

4,35

4,42

-0,07

P

Point 8

4,27

4,54

-0,27

P

Point 9

4,62

4,00

0,62

P

4,19

0,19

P

4,15

0,16

P

4,46

0,08

P

4,03

0,09

P

4,38

0,12

P

Kualitas produk
yang diberikan

Harga produk

12,93%

10,00%

persentase retensi
penurunan.

yang ditawarkan

7,87%

Customer
Retention

5,09%
2,35%
0,00%
20112012201320142015

Pendistribusian
produk ke

Sumber: Diolah oleh Peneliti
pelanggan

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2011 belum ada
Point 10
4,38
pertumbuhan pelanggan sehingga belum ada angka yang bisa
ditampilkan, pada tahun 2012 retensi pelanggan sebesar
Point 11
4,31
12,93%, pada tahun 2013 menurun sebesar 7,84% menjadi
Point 12
4,54
5,09%. Pada tahun 2014 retensi mengalami kenaikan sebesar
2,78% menjadi 7,87%, dan pada tahun 2015 menurun lagi
Point 13
4,12
sebesar 5,52%.
Point 14
4,50
Dengan demikian retensi pelanggan PT Duta Putra
Lexindo dapat dikatakan kurang baik karena walaupun
pelanggan mereka terus bertambah setiap tahun tetapi
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Point 15

4,23

4,12

0,11

P

Point 16

3,85

3,31

0,54

P

*≥ -1 = Sangat Puas (SP), -0,99-0,99 = Puas (P), dan ≥1 =
Tidak Puas (TP)
Sumber: Diolah Peneliti

Ab
Ab

Setelah menghitung nilai total ideal dan belief rata-rata
selanjutnya adalah menganalisis prioritas kepentingan.
Analisis ini digunakan untuk menentukan bobot rata-rata tiap
atribut. Bobot rata-rata dihitung berdasarkan urutan
kepentingan yang diperoleh dari pelanggan dari hasil kuesioner.
Adapun hasil urutan kepentingan disajikan dalam tabel berikut
ini:

0

SP

TABEL 2
URUTAN KEPENTINGAN
Atribut
Kualitas Produk yang Diberikan
Harga Produk yang Ditawarkan
Pendistribusian Produk ke Pelanggan
Sumber: Diolah oleh Peneliti

Urutan
Kepentingan
1
2
3
15
10
1
5
12
9
6
4
16

Setelah mengetahui nilai prioritas kepentingan dari
masing-masing atribut, maka dilakukan perkalian antara
jumlah responden dengan urutan kepentingan sebagai berikut:
1. Kualitas produk yang diberikan: (15 x 3) + (10 x 2) + (1 x
1) = 66
2. Harga produk yang ditawarkan: (5 x 3) + (12 x 2) + (9 x 1)
= 48
3. Pendistribusian produk ke pelanggan : (6 x 3) + (4 x 2) +
(16 x 1) = 42
Dari hasil perkalian jumlah responden dengan urutan
kepentingan diatas, maka didapat hasil perkalian tertinggi
sebesar 66, maka dengan kata lain atribut Kualitas produk
yang diberikan merupakan atribut yang dianggap paling
penting menurut pelanggan. Adapun urutan kepentingan, hasil
perkalian dan bobot masing-masing atribut dapat dilihat pada
Tabel 3 berikut ini:
TABEL 3
URUTAN KEPENTINGAN, HASIL PERKALIAN, DAN
BOBOT MASING-MASING ATRIBUT
No.

Atribut

1.

Kualitas
produk
yang diberikan
Harga produk yang
ditawarkan
Pendistribusian
produk ke pelanggan

2.
3.

Hasil
Perkalian

Urutan
Kepentingan

Bobot

66

1

50

48

2

33

42

3

17

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Untuk menghitung kepuasan pelanggan secara
keseluruhan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus
Multiattribute Attitude Model sebagai berikut:
Ab

= 50 (29,47 – 24,23) + 33 (8,89 – 8,54) + 17 (29,9328,64)
= 262 + 11,55 + 21,93
= 295,48

Ab

80

P
160

KP

TP
240
295,48

STP
320

400

Dari hasil perhitungan keseluruhan ukuran kepuasan
pelanggan diatas, diperoleh nilai keseluruhan sebesar 295,48
dengan posisi nilai antara nilai 240-320 (TP), nilai tersebut
menunjukkan sikap (attitude) pelanggan adalah merasa tidak
puas terhadap atribut kualitas produk yang diberikan, harga
produk yang ditawarkan serta pendistribusian produk ke
pelanggan yang telah dilakukan oleh PT Duta Putra Lexindo.
Hal ini diartikulasikan bahwa kinerja PT Duta Putra Lexindo
diukur dari perspektif pelanggan adalah dalam kondisi yang
kurang baik dan perlu ditingkatkan lagi. Secara keseluruhan
kinerja PT Duta Putra Lexindo diukur dari perspektif
pelanggan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
TABEL 4
PERSPEKTIF PELANGGAN PT DUTA PUTRA
LEXINDO
No.
Komponen
Kesimpulan Hasil
Pengukuran
Pengukuran
Perspektif
Pelanggan
1. Pangsa Pasar
PT Duta Putra Lexindo mampu
(Market Share)
menguasai pangsa pasar di
Pangkalpinang dan di luar
Pangkalpinang.
2. Retensi Pelanggan
PT Duta Putra Lexindo masih
(Customer
mampu
mempertahankan
Retention)
pelanggan lama dan menambah
pelanggan walaupun persentase
retensi menurun.
3. Kepuasan
PT Duta Putra Lexindo tidak
Pelanggan
mampu memberikan kepuasan
(Customer
kepada pelanggan terhadap
Satisfaction)
atribut kualitas produk yang
diberikan, harga produk yang
ditawarkan dan pendistribusian
produk ke pelanggan.
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Bussiness
Process Perspective)
Dalam perspektif ini, fokus perusahaan adalah melakukan
pengukuran pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seluruh
unit kerja mulai dari hal inovasi, operasi dan layanan purna
jual. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat menghasilkan
produk atau jasa yang sesuai dengan harapan customer. Ketiga
proses di atas akan dijelaskan dengan menggunakan hasil
perhitungan kuesioner dan perhitungan antara ideal dan belief
rata-rata dari karyawan sebagai berikut:

=∑
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TABEL 5
HASIL PERHITUNGAN KESENJANGAN PROSES
BISNIS INTERNAL
Atribut

Nilai Ideal

Nilai Belief

Kesenjangan

Rata-Rata

Rata-Rata

Kepuasan

Kategori

Proses
Inovasi

TABEL 7
URUTAN KEPENTINGAN, HASIL PERKALIAN, DAN
BOBOT MASING-MASING ATRIBUT
No.

Atribut

1.
2.
3.

Proses Inovasi
Proses Operasi
Proses Layanan
Purna Jual

Hasil
Perkalian
123
105

Urutan
Kepentingan
1
3

Bobot

108

2

33

50
17

Point 1

4,30

4,00

0,30

P

Point 2

4,20

3,89

0,31

P

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Untuk menghitung proses bisnis internal secara
keseluruhan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus
Multiattribute Attitude Model sebagai berikut:

Proses
Operasi
Point 3

4,16

3,89

0,27

P

Point 4

3,71

3,95

-0,24

P

Proses
Layanan
Purna Jual
Point 5

4,04

3,89

0,15

P

*≥ -1 = Sangat Puas (SP), -0,99-0,99 = Puas (P), dan ≥1 =
Tidak Puas (TP)
Sumber: Diolah Peneliti
Setelah menghitung nilai total ideal dan belief rata-rata
selanjutnya adalah menganalisis prioritas kepentingan.
Analisis ini digunakan untuk menentukan bobot rata-rata tiap
atribut. Bobot rata-rata dihitung berdasarkan urutan
kepentingan yang diperoleh dari pelanggan dari hasil kuesioner.
Adapun hasil urutan kepentingan disajikan dalam tabel berikut
ini:
TABEL 6
URUTAN KEPENTINGAN
Urutan Kepentingan
Atribut
1
2
3
Proses Inovasi
23
21
12
Proses Operasi
14
21
21
Proses Layanan Purna Jual
19
14
23
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Setelah mengetahui nilai prioritas kepentingan dari
masing-masing atribut, maka dilakukan perkalian antara
jumlah responden dengan urutan kepentingan sebagai berikut:
1. Proses Inovasi: (23 x 3) + (21 x 2) + (12 x 1) = 123
2. Proses Operasi: (14 x 3) + (21 x 2) + (21 x 1) = 105
3. Proses Layanan Purna Jual : (19 x 3) + (14 x 2) + (23 x 1)
= 108
Dari hasil perkalian jumlah responden dengan urutan
kepentingan diatas, maka didapat hasil perkalian tertinggi
sebesar 123, maka dengan kata lain atribut proses inovasi
merupakan atribut yang dianggap paling penting menurut
karyawan. Adapun urutan kepentingan, hasil perkalian dan
bobot masing-masing atribut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut
ini:

=∑

Ab
Ab
7,84)
Ab
Ab

= 50 (8,50 – 7,89) + 33 (4,04 – 3,89) + 17 (7,87 –
= 30,5 + 4,95 + 0,51
= 35,96

SP
0
35,96

P
80

KP
160

TP
240

STP
320

400

Dari hasil perhitungan keseluruhan ukuran persepsi
karyawan diatas, diperoleh nilai keseluruhan sebesar 35,96
dengan posisi nilai antara nilai 0-80 (SP), nilai tersebut
menunjukkan sikap (attitude) karyawan adalah merasa setuju
dan sangat puas terhadap atribut proses inovasi, proses operasi
dan proses layanan purna jual yang telah dilakukan oleh PT
Duta Putra Lexindo. Hal ini diartikulasikan bahwa kinerja PT
Duta Putra Lexindo diukur dari perspektif proses bisnis
internal adalah dalam kondisi yang sangat baik. Secara
keseluruhan kinerja PT Duta Putra Lexindo diukur dari
perspektif proses bisnis internal dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
TABEL 8
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL PT DUTA
PUTRA LEXINDO
No.
Komponen
Kesimpulan Hasil
Pengukuran
Pengukuran
Perspektif
Pelanggan
1. Proses Inovasi
PT Duta Putra Lexindo
selalu mengeluarkan inovasiinovasi terbaru dan mampu
memuaskan
kebutuhan
konsumen dan karyawan.
2. Proses Operasi
PT Duta Putra Lexindo
mampu menyesuaikan proses
operasi
dengan
jumlah
karyawan dan permintaan
pelanggan.
3. Proses Layanan Purna PT Duta Putra Lexindo
Jual
selalu memberikan garansi
dan penggantian produk
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yang
rusak
pelanggan.

kepada

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning and
Growth Perspective)
Pengukuran perspektif Learning and Growth bertujuan
untuk mendorong seluruh perspektif agar dapat mencapai
target. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Retensi Karyawan,
Tingkat Produktivitas Karyawan, dan Kepuasan Karyawan.

GRAFIK 19
TINGKAT PRODUKTIVITAS KARYAWAN
PT DUTA PUTRA LEXINDO
Periode 2011-2015

Employee Productivity
600.000,00
400.000,00
Employee
Productivity

200.000,00
Retensi Karyawan (Employee Retention)
Retensi karyawan mengacu pada berbagai kebijakan dan
praktik yang mengarahkan karyawan agar bertahan di
organisasi untuk jangka waktu yang lebih lama.
GRAFIK 18
RETENSI KARYAWAN PT DUTA PUTRA LEXINDO
Periode 2011-2015

Employee Retention
15,00%
10,00%
Employee
Retention

5,00%
0,00%
-5,00%

2012 2013 2014 2015

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan grafik di atas, hasil retensi karyawan tahun
2012 menunjukkan angka -3,25%, tahun 2013 menunjukkan
angka 11,59%, tahun 2014 4,55%, dan tahun 2015 sebesar
3,94%. Hal ini menunjukkan bahwa retensi karyawan cukup
baik karena perusahaan masih mampu mempertahankan
karyawannya walaupun pada tahun 2013 persentase
menunjukkan angka yang besar, tetapi secara keseluruhan
tingkat perputaran karyawan PT Duta Putra Lexindo semakin
baik.
Tingkat Produktivitas Karyawan (Employee Productivity)
Produktivitas karyawan adalah perbandingan antara hasil
yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja Semakin tinggi
tingkat produktivitas karyawan, maka akan semakin baik.

0,00

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan grafik di atas, bisa dilihat bahwa pada tahun
2011 produktivitas karyawan sebesar 355.602,26, kemudian
tahun 2012 meningkat menjadi 459.036,15, tahun 2013 terjadi
penurunan menjadi 431.464,06 yang disebabkan oleh
banyaknya karyawan yang keluar yang menyebabkan
berkurangnya hasil produksi yang dihasilkan karyawan, tahun
2014 meningkat lagi menjadi 499.166,03, dan tahun 2015
kembali meningkat menjadi sebesar 528.067,22. Walaupun
berfluktuasi produktifitas karyawan PT Duta Putra Lexindo
dapat dikatakan baik karena setiap tahun karyawan tetap
memberikan keluaran, itu berarti karyawan PT Duta Putra
Lexindo masih produktif dalam menghasilkan laba.
Tingkat Kepuasan Karyawan (Employee Satisfaction)
Tingkat kepuasan karyawan digunakan untuk mengukur
seberapa jauh karyawan merasa puas terhadap perusahaan.
Untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan, peneliti
menggunakan alat ukur berupa kuesioner.
TABEL 9
HASIL PERHITUNGAN KESENJANGAN KEPUASAN
KARYAWAN
Atribut

Nilai Ideal

Nilai

Kesenjangan

Rata-Rata

Belief

Kepuasan

Kategori

RataRata
Kemampuan
Karyawan
Point 1

4,07

4,21

-0,14

P

Point 2

4,43

4,04

0,39

P

Point 3

4,20

4,29

0,09

P

Point 4

4,14

4,05

0,05

P

Point 5

4,59

4,36

0,23

P

Point 6

4,79

4,00

0,79

P

Point 7

4,36

4,41

-0,05

P

Point 8

4,50

4,54

-0,04

P

Point 9

4,75

4,54

0,21

P

Point 10

4,00

4,27

-0,27

P

www.stie-ibek.ac.id
© 2018, Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis & Keuangan STIE-IBEK

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI BISNIS & KEUANGAN (JIABK), Volume 13, Nomor 1, Februari 2018

14

ISSN 2355-9047
Kemampuan

TABEL 11
URUTAN KEPENTINGAN, HASIL PERKALIAN, DAN
BOBOT MASING-MASING ATRIBUT

Sistem
Informasi
Point 11

4,21

4,48

-0,27

P

Point 12

4,18

3,77

0,41

P

No

Atribut

1.

Kemampuan
Karyawan
Kemampuan
Sistem
Informasi
Motivasi,
Pemberdayaan
dan
Keselarasan
Karyawan

2.

Motivasi,
Pemberdayaan
dan

3.

Keselarasan
Karyawan
Point 13

4,11

4,02

0,09

P

Point 14

4,41

4,04

0,37

P

*≥ -1 = Sangat Puas (SP), -0,99-0,99 = Puas (P), dan ≥1 =
Tidak Puas (TP)
Sumber: Diolah Peneliti
Setelah menghitung nilai total ideal dan belief rata-rata
selanjutnya adalah menganalisis prioritas kepentingan.
Analisis ini digunakan untuk menentukan bobot rata-rata tiap
atribut. Bobot rata-rata dihitung berdasarkan urutan
kepentingan yang diperoleh dari pelanggan dari hasil kuesioner.
Adapun hasil urutan kepentingan disajikan dalam tabel berikut
ini:
TABEL 10
URUTAN KEPENTINGAN
Urutan Kepentingan
Atribut
1
2
3
Kemampuan Karyawan
23
22
11
Kemampuan Sistem Informasi
17
19
20
Motivasi, Pemberdayaan dan
16
15
25
Keselarasan Karyawan
Sumber: Diolah oleh Peneliti
Setelah mengetahui nilai prioritas kepentingan dari
masing-masing atribut, maka dilakukan perkalian antara
jumlah responden dengan urutan kepentingan sebagai berikut:
1. Kemampuan Karyawan: (23 x 3) + (22 x 2) + (11 x 1) =
124
2. Kemampuan Sistem Informasi: (17 x 3) + (19 x 2) + (20 x
1) = 109
3. Motivasi, Pemberdayaan dan Keselarasan Karyawan: (16 x
3) + (15 x 2) + (25 x 1) = 103
Dari hasil perkalian jumlah responden dengan urutan
kepentingan diatas, maka didapat hasil perkalian tertinggi
sebesar 124, maka dengan kata lain atribut kemampuan
karyawan merupakan atribut yang dianggap paling penting
menurut karyawan. Adapun urutan kepentingan, hasil
perkalian dan bobot masing-masing atribut dapat dilihat pada
Tabel 11 berikut ini:

Hasil
Perkalian

Urutan
Kepentingan

Bobot

124

1

50

109

2

33

103

3

17

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Untuk menghitung kepuasan pelanggan secara
keseluruhan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus
Multiattribute Attitude Model sebagai berikut:
Ab
Ab
Ab
Ab
SP
0
68,44

=∑
= 50 (43,83 – 42,71) + 33 (8,39 – 8,25) + 17 (8,528,06)
= 56 + 4,62 + 7,82
= 68,44
P
80

KP
160

TP
240

STP
320

400

Dari hasil perhitungan keseluruhan ukuran kepuasan
karyawan diatas, diperoleh nilai keseluruhan sebesar
68,44dengan posisi nilai antara nilai 0-80 (SP), nilai tersebut
menunjukkan sikap (attitude) karyawan adalah merasa sangat
puas terhadap atribut kemampuan karyawan, kemampuan
sistem informasi serta motivasi, pemberdayaan dan keselarasan
karyawan yang telah dilakukan oleh PT Duta Putra Lexindo.
Hal ini diartikulasikan bahwa kinerja PT Duta Putra Lexindo
diukur dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah
dalam kondisi yang baik. Secara keseluruhan kinerja PT Duta
Putra Lexindo diukur dari perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
TABEL 12
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN
PEMBELAJARAN PT DUTA PUTRA LEXINDO
No
Komponen
Kesimpulan Hasil
.
Pengukuran
Pengukuran
Perspektif
Pelanggan
1. Retensi Karyawan
Retensi
karyawan
(Employee Retention) menunjukkan kinerja cukup
baik karena perusahaan masih
mampu
mempertahankan
karyawannya walaupun pada
tahun
2013
persentase
menunjukkan angka yang
besar,
tetapi
secara
keseluruhan
tingkat
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2.

Tingkat Produktivitas
Karyawan (Employee
Productivity)

3.

Tingkat Kepuasan
Karyawan (Employee
Satisfaction)

perputaran karyawan PT Duta
Putra Lexindo semakin baik.
Produktivitas PT Duta Putra
Lexindo dapat dikatakan baik
karena setiap tahun karyawan
tetap memberikan keluaran
berupa
laba.
Hal
ini
menunjukkan produktivitas
dari PT Duta Putra Lexindo.
PT Duta Putra Lexindo
mampu
memberikan
kepuasan kepada karyawan
terhadap atribut kemampuan
karyawan,
kemampuan
sistem
informasi
serta
motivasi, pemberdayaan, dan
keselarasan karyawan

Sumber: Diolah oleh Peneliti
Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dan
dijelaskan sebelumnya, berikut merupakan kurva kinerja PT
Duta Putra Lexindo secara keseluruhan.
GAMBAR 2
KURVA KINERJA PT DUTA PUTRA LEXINDO

Kurang
-1

Cukup
0

0,36

Baik
0,5

1

Berdasarkan gambar 2 diatas, dapat diartikan bahwa
kinerja PT Duta Putra Lexindo terletak di daerah Cukup karena
memiliki skor 0,36 yang berada diantara 0 sampai dengan 0,5.
V.

PENUTUP

Kesimpulan
1. Berdasarkan analisis data dengan konsep Balanced
Scorecard yang ditinjau dari 4 (empat) perspektif
(Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif
Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Pembelajaran dan
Pertumbuhan), maka pengukuran kinerja PT Duta Putra
Lexindo dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Perspektif Keuangan (Financial Perspective)
Berdasarkan hasil olahan data pada bab 5, menunjukkan
bahwa aspek-aspek keuangan yang menjadi indikator
Perspektif Keuangan (Financial Perspective) seperti;
Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas mengalami
penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya.
Indikator Rasio Profitabilitas dan Rasio Aktivitas
terkadang mengalami penurunan namun tidak
signifikan sehingga kinerja PT Duta Putra Lexindo
ditinjau dari ke dua rasio tersebut dinilai baik. Indikator
Rasio Produktivitas menunjukkan kinerja PT Duta

Putra Lexindo yang produktif, sehingga kinerja PT
Duta Putra Lexindo ditinjau dari Perspektif Keuangan
dapat dikatakan cukup baik karena dari ke 5 (lima) rasio,
2 (dua) rasio yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio
Solvabilitas mengalami penurunan yang cukup
signifikan selama periode 2011-2015.
b. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)
Kinerja PT Duta Putra Lexindo ditinjau dari Perspektif
Pelanggan (Customer Perspective) berdasarkan hasil
olah data adalah kurang baik. Selama 5 (lima) tahun
terakhir (dari tahun 2011 sampai tahun 2015), walaupun
pangsa pasar menunjukkan angka yang meningkat
setiap tahun dan data menunjukkan bahwa jumlah
pelanggan juga meningkat tetapi persentase retensi
pelanggan cenderung menurun. Selain itu, hasil
pengukuran kepuasan pelanggan melalui kuesioner
yang diolah dengan menggunakan Multiattribute
Attitude Model juga membuktikan bahwa pelanggan
merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan
PT Duta Putra Lexindo.
c. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business
Process Perspective)
Dalam perspektif ini, PT Duta Putra Lexindo telah
berhasil melakukan proses inovasi, proses operasi, dan
proses layanan purna jual terhadap pelanggan dengan
baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil kesioner yang
telah dibagikan yang menunjukkan bahwa perusahaan
telah melakukan inovasi-inovasi untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan dan berhasil melaksanakan proses
operasi untuk meminimalkan jumlah produk gagal
diproduksi, dan layanan purna jual yang diberikan
kepada pelanggan dengan baik.
d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning
and Growth Perspective)
Dalam perspektif ini, kinerja PT Duta Putra Lexindo
adalah baik. Dapat dilihat dari retensi karyawan yang
relatif kecil walaupun pada tahun 2013 menunjukkan
angka yang tinggi yaitu 11,59%. Tetapi PT Duta Putra
Lexindo telah mampu dan berhasil membuktikan
produktivitas karyawannya dan memberikan kepuasan
kepada karyawan sehingga atribut kemampuan
karyawan menjadi pengukuran prioritas utama.
Kemampuan dan kepuasan karyawan merupakan tolak
ukur bagi perusahaan karena karyawan adalah asset
perusahaan yang harus dijaga dan diutamakan
kesejahteraannya.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja perusahaan PT Duta
Putra Lexindo melalui 4 (empat) perspektif Balanced
Scorecard mendapat skor sebesar 0,43 sehingga dapat
disimpulkan bahwa kondisi kinerja perusahaan PT Duta
Putra Lexindo dalam kondisi cukup baik dari sisi keuangan
maupun non-keuangan karena berada di antara 0 sampai
dengan 0,5.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PT Duta Putra
Lexindo, analisis metode Balanced Scorecard memiliki
hubungan yang erat dengan penilaian kinerja perusahaan.
4. Ditinjau dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya,
bisa dilihat bahwa kinerja PT Duta Putra Lexindo
mengalami keadaan yang berfluktuasi dari tahun 2011
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sampai tahun 2015, tetapi
peningkatan yang cukup baik.

cenderung

mengalami

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran
yang bisa diberikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:
1. Bagi Perusahaan
a. Pada perspektif keuangan perlu diperhatikan dan
diperhitungkan lagi agar jangan terjadi penurunan pada
sisi keuangan untuk tahun-tahun selanjutnya.
b. PT Duta Putra Lexindo harus terus meningkatkan
pelayanan kepada pelanggan dan lebih memperhatikan
pendistribusian produk kepada pelanggan agar loyalitas
pelanggan tetap terjaga.
c. PT Duta Putra Lexindo harus meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan
dan pemberdayaan karyawan agar sumber daya
manusia yang ada di perusahaan bisa lebih produktif
lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya, agar bisa menggunakan objek
penelitian lebih dari satu objek sehingga dapat dilakukan
perbandingan dan bisa juga menambah variabel lain
sebagai bahan penelitian.
3. Bagi pembaca
Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi
kesempurnaan penelitian di kemudian hari.

13] Prihadi, Toto. Analisis Laporan Keuangan Teori dan
Aplikasi.PPM. Jakarta: 2010
14] Sucipto. Penilaian Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi
Universitas Sumatra Utara. Medan: 2003
15] Syafri Harahap, Sofyan. Analisis Kritis atas Laporan
Keuangan. Edisi I. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta:
2008
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